Examensarbete hos Sigma IT Consulting Linköping
Sigma söker dig som är i slutet av din utbildning som systemvetare eller på Innovativ
programmering och vill göra ett systemutvecklingsprojekt som examensarbete under våren 2016.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du möjligheten att arbeta i ett skarpt systemutvecklingsprojekt med teknik som ligger i
framkant. Projektet kommer att löpa ut i ett utav våra nya marknadserbjudanden. Det du kommer
att skapa är en del i vårt strategiska arbete. Du kommer med stor sannolikhet att få jobba med
bland annat C#, HTML5, CSS, JavaScript, SQL, Frontend/Backend med mera.
Utöver att ge dig stöd och goda förutsättningar för att färdigställa projektet kan vi också garantera
att du under projektets gång förbereds inför arbetslivet på flera plan.
Många som idag arbetar på Sigma gjorde själva sitt examensarbete hos oss när de var studenter.
Vi har därför både lång erfarenhet och ett brinnande intresse av att se er som studenter utvecklas
och lyckas. Vi erbjuder dig att uppleva IT-konsultbranschen på riktigt!
Vem söker vi?
Vi söker dig som brinner för systemutvecklingens olika faser. Du gillar utmaningar, är nyfiken och
vill utvecklas inom många områden. Du har lätt för att hantera olika typer av förändringar i ditt
arbete, till exempel inom krav och teknik.
Förutom att älska programmering så värdesätter vi god samarbetsförmåga, socialläggning och tror
att du tycker ditt teams framgång är lika viktig som din egen. Vi ser också att du trivs bäst i en
prestigelös och utvecklande miljö samt att du ser ett eget ansvar i att vårda och stärka den
kulturen.
Vilka är vi?
På Sigma i Linköping är vi cirka 50 personer. Teamet du kommer att tillhöra består idag av cirka 20
personer och arbetar huvudsakligen med åtaganden, vilket betyder att vår strategi är att ta hand
om uppdrag från kund och sitta tillsammans på vårt eller kundens kontor. Vi erbjuder en miljö där
konsultens positiva utmaningar mixas med produktutveckling. På så vis är vi den perfekta
arbetsplatsen för dig som junior.
Information om Sigma IT Consulting hittar du här: http://sigmaitc.se/
Du ansöker genom att skicka in ett personligt brev, CV och dom betyg du har från universitetet till
exjobb.linkoping@sigma.se.
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